Kommunstyrelsen

Initiativärende

Sverigedemokraterna

Datum 2019-11-08

Initiativärende

Yrkande angående – Hemställan

från Göteborgs Stad
till skolinspektionen att skyndsamt stänga alla skolor som har
kopplingar till Vetenskapsskolan/Safirskolan.
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Göteborgs Stad gör en hemställan till
Skolinspektionen att skyndsamt stänga alla skolor och underverksamheter som har
kopplingar till Vetenskapsskolan/Safirskolan.

Yrkandet
Vad går först? Säkerheten för stadens barn eller islamistiska terroristers välmående?
Minst fyra terrorister från krigets Syrien har efter hemkomsten fått anställning på
Vetenskapsskolan i Göteborg. Dessutom hade styrelse och i personalen ytterligare sju
personer som, enligt säkerhetspolisen, ingår i den våldsbejakande islamistiska miljön.
Göteborgs Stad måste göra allt i sin makt att stoppa alla extremismmiljöer i kommunen.

Vid Statens Institutionsstyrelse Nereby i Kungälv har flera män med nära kopplingar till
salafistiska extremismmiljöer jobbat med tvångsomhändertagna pojkar som har problem
med kriminalitet och missbruk. Enligt Magnus Ranstorp (terrorforskare vid
Försvarshögskolan) har männen en tydlig missionerande, religiös och salafistisk
inriktning. Vissa har aktivt rekryterat till extremism.
Säkerhetspolisen har beskrivit att de framväxande radikala grupperingar och
våldsbejakande islamistiska miljöerna i Sverige har tiodubblats på mindre ett decennium.
Det finns ett samspel mellan extremistiska miljöer, salafistiska predikanter och nätverk,
budskap och metoder.
Flera av salafisterna som jobbat på Nereby har även arbetat på den omstridda
Vetenskapsskolan (numera Safirskolan i Göteborg) där El Nadi Abdel Nasser varit vd och
rektor – samme Nasser som Säpo och regeringen pekar ut som ett hot mot Sverige och
som regeringen beslutat ska utvisas ur landet. Skolinspektionen har riktat hård kritik mot
skolan och även ifrågasatt flera andra, däribland Algebraskolan i Göteborg.
I maj 2019 slog säkerhetspolisen till mot rektorn och imamen Abdel Nasser El Nadi. Han
är en av sex radikala islamister som togs i förvar av Migrationsverket, anklagade för att
utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Regeringen beslutade att El Nadi utgör ett säkerhetshot
och att han ska utvisas ur landet.
Göteborgs Stad kommunstyrelsen

1 (2)

Abdel Nasser El Nadis bolag Kunskapsmakten AB bytte nyligen namn till West Business
AB (Organisationsnummer 559131–1245). Mångmiljonbelopp har förts ut till
Saudiarabien och Malta från Abdel Nasser El Nadis skolkoncern. Vid minst fem tillfällen
har Vetenskapsskolan fört ut 950 000 kronor till bankkonton i Saudiarabien. I februari
fördes 4,2 miljoner ut från ett annat bolag i El Nadis koncern till ett investeringskonto på
Malta. Enligt skolan rörde det sig även i det fallet om pengar som ursprungligen kommer
från Vetenskapsskolan, som i sin tur finansieras med skolpeng via skattsedeln.
När islamistrektorn Abdel Nasser El Nadi sålde Vetenskapsskolan i Göteborg förband sig
den nya ägaren att betala 250 000 kronor varje månad till hans bolag Kunskapsmakten
AB. Avtalet innebär att 500 kronor från den elevpeng som skattebetalarna ger för varje
elev på skolan kommer betalas ut till bolaget fram till den 1 januari 2028. Det framgår av
köpeavtalet och de intervjuer som Skolinspektionen gjort i utredningen av skolans nya
ägare.
Den salafistiska jihadismen växer och utövar påverkan i Sverige och i Göteborg.
Predikanter uppträder i moskéer, föreningar och på föreläsningsturnéer där
antidemokratisk inriktning predikas. Hederskultur, könssegregering, antisemitism,
homofobi och påtryckningar att inte umgås med icke-salafister. En grogrund för individer
att anamma salafistisk jihadism.
Hur många andra okända extremismmiljöer finns i Göteborg?
Salafism
•

Salafism är en bokstavstrogen tolkning inom sunni-islam och har en strikt syn på
en odelbar gud och total underkastelse för guds lagar.

•

Salafister följer de tre första generationerna av profeten Muhammeds
följeslagare. Det finns ett brett spektrum av olika grupper mellan salafism och
salafistisk-jihadism.

•

Salafism är starkt gränssättande mellan muslimer och icke-muslimer, mellan
rena och orena muslimer, mellan män och kvinnor, mellan halal (tillåtet) och
haram (förbjudet), mellan islam och Väst.

•

Salafism har i vissa fall visat sig utgöra grogrund för våldsbejakande jihadism
som omfattas av terrorgrupper som al-Qaida och IS.
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